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1. Az Elnökség munkája, szervezeti élet 

A JT Elnöksége az MRSZ Alapszabályához illeszkedően szervezi, bonyolítja a 

játékvezetéssel kapcsolatos, hatáskörébe tartozó feladatokat. Általában havonta tartja 

üléseit. Az Elnökség összetételére módosítási javaslatot tettünk a 2017. szeptemberében 

tartott továbbképzés alapján. Elnök: Herpai László, az Elnökség tagjai:, Mezei Zoltán,  Vári 

Péter, Adler László (elnökhelyettes), Mocsnik Lajos.  

 

A Testület természetesen a korábbi hagyományos három szakág – terem, strand- 

ülőröplabda – mellett már a hóröplabda játékvezetői vonatkozású feladataival is foglalkozik.  

 

Az Elnökség önálló honlapot működtet (www.mrszjt.hu), amelyen számos hasznos, 

rendszeresen frissített információ is elérhető, az elnökségi ülések emlékeztetőitől kezdve a 

játékszabályokon, szabályzatokon keresztül a magyar játékvezetők hazai és nemzetközi 

küldésekig bezárólag. A küldési statisztika a honlapon megtalálható és követhető. 

 

2. Játékvezetői küldés, foglalkoztatás 

A hosszú évek óta használt saját fejlesztésű számítógépes küldő program igen hatékonyan 

segíti nemcsak a teljes körű játékvezetői, beleértve az NB I, NB II és az utánpótlás 

mérkőzéseket is, hanem az ellenőrök küldését is. A játékvezetői küldéssel próbálunk 

rugalmasan alkalmazkodni a hétközi mérkőzésekhez. A most folyó bajnoki szezonban 

rendkívül nagy kihívást jelentett a csapatok - elsősorban utánpótlás – létszámának 

robbanásszerű emelkedése, amely a mérkőzések számának hasonló jellegű változását 

eredményezte. A játékvezetői létszám növekedése ugyanis nem tudta követni ezt a 

tendenciát és vannak olyan időszakok, amikor egyes játékvezetők kénytelenek a hét szinte 

minden napján vezetni a legkülönbözőbb korosztályú mérkőzéseket. Áldozatvállalásuk – 

amelyet ezúton is megköszönünk - nélkül a bajnokság lebonyolíthatatlanná válna. Sajnos 

megyei játékvezetők, akik korábban működtek az utánpótlás versenyeken, 1-2 megye 

kivételével megszűntek.   

A Versenybizottsággal a kapcsolattartás általában zökkenőmentes. Ugyanakkor a VB 

leterheltsége miatt is több esetben fordult elő, hogy későn kaptuk meg a bajnoki mérkőzések 

programját, nehezítve a megfelelő szakmai alapú játékvezető küldést. Rendkívül sok, több 

esetben késői időpont változtatás van, amely jórészt a TV közvetítések miatt válnak 

szükségessé. Ez természetesen örvendetes a sportág szempontjából, ugyanakkor jelentős 

terhet ró a Küldő Bizottságra, amelynek tagjai a napi civil munkájuk mellett, egyes esetekben 

helyette, kell a játékvezetői küldést elkészíteni, módosítani, ügyezni.   

 

Ismereteink szerint a csapatok részéről hivatalosan az elmúlt évben sem merült fel negatív 

észrevétel a játékvezetők működésére vonatkozóan.  

 

3. Kapcsolatok 

Az MRSZ jelenlegi Elnökségében a Játékvezetői Testület nem képviselteti magát, a JT 

elnöke az üléseken meghívottként vesz részt, amelyeken az időpontok miatt csak elvétve tud 

megjelenni. Ebből következően egyre nehezebben lehet a játékvezetők érdekeit képviselni. 

Rendszeresen szorgalmazzuk, hogy a játékvezetőket érintő kérdésekben (pl. játékvezetői 

díjak, mérkőzés előtti dokumentum ellenőrzés stb.) még a döntést megelőzően kérjék ki 

álláspontunkat.  Továbbra is bízunk abban, hogy a jövőben a Szövetség vezetése erre 
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nagyobb figyelmet fordít. 

A sajtóval való kapcsolatunkat illetően említést érdemel, hogy a Játékvezetői Testület 

honlapján megjelent tudósítások a játékvezetőket érintő témákról alkalomszerűen 

megjelennek a www.hunvolley.hu-n.   

 

4. Fegyelmi ügyek 

Az idei bajnoki évben fegyelmi üggyel a Játékvezetői Testület Etikai és Fegyelmi 

Bizottságának nem kellett foglalkoznia. Úgy tűnik, hogy ezen a téren kedvező folymat indult 

meg, a játékvezetők jobban odafigyelnek a korábban problémás témákra, pl. a 

játékjogosultságok ellenőrzése. 

A Játékvezetői Testület Elnöksége szakmai Ad-hoc Bizottságot működtet a szakmai 

jellegű, nem fegyelmi ügynek minősülő esetek elbírálására. Ez a tevékenység nagyobb 

odafigyelésre készteti a játékvezetőket, hiszen akkor is elmarasztalhatók, ha bizonyítottan 

„csak” szakmai hibát vétenek a mérkőzéseken. A Bizottság csak egy esetben hozott 

elmarasztaló, a működéstől való felfüggesztésre vonatkozó javaslatot, amelyet a 

Játékvezetői Testület Elnöksége elfogadott és a Küldő Bizottság a játékvezetőt 

meghatározott ideig nem foglalkoztatta. 

 

5. Oktatás 

Az elmúlt évben is mindent megtettünk annak érdekében, hogy a jövőben várhatóan 

megnövekedő feladatoknak megfelelő számú játékvezető képzésével meg tudjunk felelni. A 

Megyei Szövetségek – a Budapesti és a Szabolcs-Szatmár Megyei Szövetség kivételével - 

gyakorlatilag nem rendeznek alapfokú játékvezetői tanfolyamokat. Ezért egyre nagyobb 

hangsúlyt fektetünk az ilyen képzések rendezésére. Folytatjuk azt a gyakorlatot, hogy a 

játékvezetők létszámának bővítésére saját szervezésű alapfokú tanfolyamot bonyolítottunk 

le. A 2017.őszén tartott tanfolyamon 8 fő tett sikeres elméleti vizsgát. Ők már vezetnek az 

utánpótlás versenyeken, III. osztályú gyakorló játékvezetőként. Jelenleg 3 fő részvételével 

folyik tanfolyam, a vizsga májusra ütemezett. A tavalyi évben Miskolcon tartott tanfolyam 

sikeres elméleti vizsgát szerzett hallgatói májusban fognak vizsgázni gyakorlatban. Ez a 

tipikus példája annak, hogy ahol egy Megyei Szövetség nem működik a szükséges módon, 

ott a fővárosból nehéz kezelni a tanfolyam gyakorlati részét. Kedvező esetben mintegy 10 

fővel fog növekedni országos szinten a játékvezetői állomány. A Megyei Szövetségek közül 

a Szabocs-Szatmár-Bereg Megyei tartott sikeres tanfolyamot, és Hajdú-Bihar megyében 

jelenleg folyik tanfolyam. Ezeken az eseményeken ugyanazokat a modern eszközöket a 

rendezők rendelkezésére bocsátjuk – videók, elektronikus távoktatás -  mint amiket a 

Játékvezetői Testület alkalmaz a saját tanfolyamain.  

 

Az NB I-es és NB II-es továbbképzés a vonalbírói kerettel közösen hosszú évek óta először 

egy helyen került megrendezésre. Bár először kételyeink voltak a hatékonyságot illetően, de 

az eredmény azt mutatta, hogy érdemes volt a teljes játékvezetői gárdának egy közös 

továbbképzést tartani. Ehhez természetesen szükséges volt, hogy az NB II-es játékvezetőket 

elméleti felkészültségét nagyjából azonos szintre hozzuk az NB I-es kollégákéval az általunk 

készített multimédiás oktatási anyagokkal. 

  

A nemzetközi összehasonlításban is élenjáró játékvezető oktatásunkban tovább folytatjuk az 

elektronikus távoktatást (e-learning), amely a továbbiakban egyre nagyobb szerepet kap  a 

képzésben és az idei évben már a kezdő játékvezetőkre is kiterjed..  Egy bajnoki évben 4 

http://www.hunvolley.hu-n/
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alkalommal kapnak a játékvezetők tesztkérdéseket. Ezek közül 2 sorozat eredménye 

beleszámít a következő évi továbbképzés eredményébe, rákényszerítve a játékvezetőket a 

szabályismeret évközi rendszeres frissítésére.  

Minden, az FIVB Kongresszusa által elfogadott módosítás, a játékszabályokkal kapcsolatos 

anyag fordítása, illetve a többi szabályokkal kapcsolatos dokumentum (Irányelvek, 

Casebook, Jegyzőkönyvvezetői oktatási segédlet) a JT honlapon hozzáférhető. 

 

6. Ellenőrzés 

A Játékvezetői Testület fontosnak tartja, hogy a játékvezetők mérkőzés alatti tevékenysége 

ellenőrzött legyen. Az utóbbi években a Játékvezetői Testület saját hatáskörben küldött 

társadalmi munkában tevékenykedő ellenőröket, akik a jelenlegi belső szabályozás alapján 

csak az aktív játékvezetők közül kerülhetnek ki. Rajtuk kívül a JT elnöke és Rádi Gyula, a 

CEV Játékvezetői Bizottságában működő korábbi nemzetközi játékvezető kaphat ellenőri 

küldést. Az idei évben alapvető változásként lehetőséget kaptunk a Szövetségtől az ellenőri 

munka központi finanszírozására úgy az alapszakasz, mint a női Extra Liga mérkőzésein. Ez 

természetesen nem befolyásolja az ellenőrök aktivitását és munkájuk minőségét, hiszen 

társadalmi munkában is magas színvonalú munkát végeztek, de mindenképpen korrektebb 

megoldás a jelenlegi. Lényegi változás a korábbiakhoz képest, hogy az aktaív játékvezetők 

leterhelése miatt csak elenyésző esetben van lehetőség ellenőrként küldeni őket, így e 

tevékenység döntő részét Rádi Gyula, Mocsnik Lajos és Herpai László végzi. 

 

7. Gazdasági vonatkozások  

A Játékvezetői Testület, mint a Magyar Röplabda Szövetség szakbizottsága, nem 

rendelkezik önálló gazdasági tevékenységgel. A korábbi gyakorlat 2018.januárjában 

megszűnt és minden pénzmozgásunk a Szövetség pénzügyi adminisztrációján keresztül 

folyik.  

A közelmúltban bevezetett rendszer, amely szerint a mérkőzésekkel kapcsolatos 

játékvezetői költségtérítések központilag kerülnek elszámolásra úgy tűnik túljutott a kezdeti 

problémákon és a játékvezetők nagyobb fegyelmének is köszönhetően, 1-2 kivétellel az 

utalások rendben, határidőre megtörténnek. A rendszerrel a játékvezetői küldésben jobban 

lehet a szakmai igényeket kielégíteni, az utazási költségek csökkentésének szempontja 

kevésbé korlátozza a küldést. 

 

8. Strandröplabda 

A Strandröplabda Bizottság vezetésével eredményes együttműködést szeretnénk folytatni a 

szakág nagyívű terveinek megvalósítása érdekében. A magas szintű játékvezető képzés 

érdekében 2018. májusában továbbképzést tartunk. Mindazon modern oktatási eszközök 

alkalmazásra kerülnek, amelyek a teremröplabda játékvezető oktatásban már megszokottak. 

 

9. Ülőröplabda 

A Testület foglalkozik a szakág játékvezetői feladataival. Természetesen kénytelenek 

vagyunk a teremröplabda játékvezetők egy részét is bevonni a munkába, mert nélkülük nem 

lehetne biztosítani a Magyar Kupa és a bajnoki mérkőzések játékvezetőit. A távlati cél az, 

hogy az ülőröplabda versenyeken kizárólag a szakágra specializálódott játékvezetőket 

foglalkoztassunk. Sajnos munkánkat továbbra is nehezíti, hogy a bajnoki rendszer 

átláthatatlan, hosszabb távra tervezni a játékvezető küldést nem lehet. 

 

10. Nemzetközi vonatkozások 
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Nemzetközi tevékenységünk továbbra is sikeresnek értékelhető. 

 

Játékvezetőink elismertek külföldön. Ez különösen az utóbbi időszakban érzékelhető, hiszen 

a folyó szezonban 5 CEV rendezvény döntőjében is érintett magyar játékvezető. A férfi 

Challenge Kupa döntőjének visszavágó mérkőzésén Tillmann Gyula I. játékvezetőként 

működött, míg Horváth Miklós az U-17 Európa Bajnokságon vezetett több mérkőzést. A férfi 

Bajnokok Ligája Final Four eseményére Adler László, a nők azonos versenyére Mezőffy 

Zsolt, a női Silver Európa Liga döntőjére Halász Tibor kapott küldést.  

 

Örvendetes, hogy a CEV-nél továbbra is tevékenykedik játékvezetői ellenőrünk, Rádi Gyula 

személyében. 

 

A JT elnöke sportdiplomataként működik immár 24. éve az FIVB-ben, jelenleg a 

Játékszabály és Játékvezető Bizottság tagjaként.  

 

A 2002. évben megalakult Közép Európai Regionális Röplabda Szövetségben a férfi és női 

klubcsapatok ligájában a játékvezetők küldését továbbra is a magyar JT elnöke végzi. A 

versenysorozat nemcsak a csapatoknak biztosít a hazainál magasabb színvonalú 

mérkőzéseket, hanem a játékvezetők is erősebb mérkőzéseken készülhetnek fel a CEV, 

FIVB versenyekre. A magyar játékvezetők a küldések közel 20%-át kapták, ami az 

élmezőnybe tartozik. Mindkét Final Four rendezvényen volt magyar játékvezető, Adler László 

és Mezőffy Zsolt személyében. 

 

Jelenleg 8 teremröplabda nemzetközi játékvezetővel és 1 ülőröplabda nemzetközi jelölttel 

rendelkezünk. Teremröplabda szakágban nemzetközi játékvezető kinevelését 1 fő/2 év 

ütemben, strandröplabdában 2 fő/év ütemben tervezzük.  

 

Budapest, 2018. április  

 

 

 

Herpai László 
Játékvezetői Testület elnök 

 


